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Erna Abidin, alumnus IPB University dari Fakultas Pertanian berhasil mengembangkan ubi jalar oranye sebagai bahan 

makanan untuk balita di Malawi (Afrika Timur), Burkina Faso dan Nigeria (Afrika Barat). Erna melakukan intervensi pada 

pola konsumsi balita di sana dengan memanfaatkan ubi jalar untuk mencegah stunting. "Ada hasil 

breeding/penyilangan yang dilakukan di Ghana dan Burkina Faso dimana proyek saya juga menyumbang dalam 

program diseminasi untuk stek-stek varietas baru baik di Ghana maupun di Burkina Faso," ungkap Erna.

Alumnus IPB University Ini Berhasil Kembangkan 

Ubi Jalar di Afrika untuk Cegah Stunting

Baca Selengkapnya >

Baca Selengkapnya >

Fakultas Pertanian IPB University menandatangani perjanjian 

kerjasama dengan Balai Taman Nasional Gunung Ciremai, 

26/3. Penandatanganan dilakukan antara Dekan Fakultas 

Pertanian, Dr Sugiyanta dengan Kepala Balai Taman Nasional 

Gunung Ciremai, Kuswandono, MSi. Dekan Faperta IPB 

University, Dr Sugiyanta menjelaskan ada beberapa poin 

penting yang disepakati adalah pemanfaatan taman nasional 

sebagai area pendidikan. 

Faperta IPB University 

Teken Kerjasama dengan 

Taman Nasional Gunung 

Ciremai

IPB University bersama PT Astra International Tbk menggelar 

workshop program pendampingan dan peningkatan 

kapasitas klaster pertanian, peternakan, dan produk olahan 

dalam program Kampung Berseri Astra (KBA) dan Desa 

Sejahtera Astra (DSA), 26/3. Workhsop ini menghadirkan 

empat pembicara, di antaranya Bramada Winiar Putra, SPt, 

MSi (Dosen IPB University), Dr Supriyanto (peneliti senior 

SEAMEO Biotrop), Dr Tjahja Muhandri (Dosen IPB University) 

dan Dr Alim Setiawan Slamet (Direktur Kemahasiswaan dan 

Pengembangan Karir/DitmawaPK IPB University). 

IPB University dan 

PT Astra International Siap 

Dampingi 300 Desa 

di Penjuru Indonesia

https://ipb.ac.id/news/index/2021/03/ipb-university-dan-pt-astra-international-siap-dampingi-300-desa-di-penjuru-indonesia/4dfedee7b5c09d462f099c2be3ad053e
https://ipb.ac.id/news/index/2021/03/faperta-ipb-university-teken-kerjasama-dengan-taman-nasional-gunung-ciremai/eb6bc76351424ccd94e5c0d2c137b816
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Ikatan Alumni Fakultas Pertanian (IKA Faperta) IPB 

University bekerjasama dengan Radio Distorsi Jiwa dan 

Badan Eksekutif Mahasiswa Faperta IPB University 

menyelenggarakan Webinar dengan topik "Business Model 

Sistem Cluster,” 27/3. Webinar ini sebagai upaya 

membentuk wirausaha muda di bidang pertanian.Acara ini 

menjadi salah satu wadah untuk mewujudkan capacity 

building dengan tujuan mengembangkan kapasitas 

mahasiswa agar memiliki semangat untuk berjuang 

menjadi petani muda. Hal ini juga didukung dengan adanya 

perubahan kurikulum di Fakultas Pertanian untuk 

menempatkan mahasiswa di luar kampus namun tetap 

dapat dikatakan kuliah. 

Siapkan Mahasiswa sebagai 

Petani Muda, 

IKA Faperta IPB University 

Gelar Business Model 

Sistem Cluster

Prof Sulistiono, Guru Besar IPB University dari 

Departemen Manajemen Sumberdaya Perairan, 

Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan menyebut 

pengelolaan perikanan di wilayah perairan Jawa Timur 

sangat penting. Pemanfaatan sumberdaya perikanan di 

sebagian wilayah Jawa Timur masih belum optimal. 

Padahal sangat berpotensi untuk  meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat Jawa Timur bahkan ada nilai 

ekspornya. Ia pun mengaku, keanekaragaman ikan di 

Jawa Timur belum tereksplor lebih lanjut. Lebih lagi, 

sumberdaya manusia ahli yang berbasis taksonomi 

sangat minim sehingga seharusnya banyak mahasiswa 

dari berbagai perguruan tinggi untuk ikut terlibat dalam 

riset DNA barcoding dan taksonomi untuk segera 

mengeksplor keanekaragaman yang ada. Terkait 

dengan sumberdaya alam pada ekosistem mangrove 

yang diyakini semakin terdegradasi, Prof Sulistiono 

menyebut pengelolaan dan perlindungannya menjadi 

sangat penting. 

Prof Sulistiono Paparkan 

Enam Strategi Pengembangan 

Perikanan di Jawa Timur

https://ipb.ac.id/news/index/2021/03/siapkan-mahasiswa-sebagai-petani-muda-ika-faperta-ipb-university-gelar-business-model-sistem-cluster/c43b9f097a75e9f32b6ec5007741bae8
https://ipb.ac.id/news/index/2021/03/prof-sulistiono-paparkan-enam-strategi-pengembangan-perikanan-di-jawa-timur/0719dc8b24a88c739483f22c5d3fd3bd
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Kebutuhan terkait energi akan selalu bertambah dari 

tahun ke tahun, terutama terkait dengan ketersediaan 

sumber cadangan bahan bakar yang semakin menipis. 

Sejak tahun 90-an produksi bahan bakar konvensional 

semakin menurun sehingga perlu ada upaya pencarian 

sumber bahan untuk energi yang bersifat renewable. 

Salah satu sumber bahan baku alternatif yang dikenal 

yakni etanol. Etanol tersebut biasa diproduksi dari sumber 

bahan pangan seperti jagung. Walaupun proses produksi 

bioetanol dari sumber bahan pangan lebih sederhana, 

namun ketersediaannya tidak akan mencukupi untuk 

produksi bahan bakar alternatif.  Prof Uju, dosen IPB 

University dari Departemen Teknologi Hasil Perairan 

(THP), Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK) 

menyebut rumput laut hijau beserta l imbahnya 

berpotensi besar untuk dikembangkan sebagai sumber 

bahan produksi bioetanol. 

Prof Uju: Rumput Laut 

Berpotensi Sebagai 

Bioetanol

Baca Selengkapnya >

Pada umumnya, arsitektur identik dengan penataan 

bangunan atau gedung. Namun, terdapat aspek khusus 

lainnya yaitu pada penataan tanaman yang biasa 

disebut arsitektur lanskap. Seperti Departemen 

Arsitektur Lanskap (ARL), Fakultas Pertanian, IPB 

University sebagai program studi Sarjana dan 

Pascasarjana terkemuka di Indonesia. Dr Akhmad Arifin 

Hadi ,  Ketua Departemen ARL IPB Univers i ty 

mengatakan lulusan Sarjana ARL IPB University sudah 

memiliki gelar SArl atau Sarjana Arsitek Lanskap yang 

sudah diakui oleh pemerintah sejak tahun 2017. Ia 

menjelaskan, lulusan ARL IPB University dapat bekerja 

di pemerintahan, konsultan, kontraktor, perguruan 

tinggi maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di 

berbagai daerah di Indonesia serta di luar negeri. “Selain 

itu para lulusan ARL juga dapat bekerja di lembaga 

swadaya masyarakat dan berwirausaha,” ujarnya.

Kurikulum Arsitektur Lanskap 

IPB University Jadi Trendsetter 

di Indonesia

https://ipb.ac.id/news/index/2021/03/prof-uju-rumput-laut-berpotensi-sebagai-bioetanol/198c498400f25984fcb27aa72b2e995b
https://ipb.ac.id/news/index/2021/03/kurikulum-arsitektur-lanskap-ipb-university-jadi-trendsetter-di-indonesia/b9f64c520ca2f191609778a80a36edd3
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Kementerian Digital dan Komunikasi Visual Badan 

Ekesekutif Mahasiswa Keluara Mahasiswa (BEM KM) IPB 

University mengadakan Visual Creator Community 

(Victory), 27/3. Kegiatan Victory merupakan rangkaian 

kegiatan berbentuk pelatihan yang memiliki focus pada 

bidang desain grafis, videografi, dan fotografi. Salah satu 

rangkaian kegiatannya adalah Kelas Pros Victory dengan 

mengundang Kevin Anggara dan R Haryanto. Dalam 

kesempatan ini, Kevin Anggara menyampaikan materi 

terkait content creator vs Pandemic COVID-19. Sementara, 

R Haryanto turut menyampaikan pengalamannya tentang 

fotografi. Melalui kegiatan Victory ini, diharapkan para 

peserta dapat mengimplementasikan ilmu di bidang 

digital dengan baik dalam menunjang aktivitas kegiatan 

seperti perlombaan ataupun digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

Roadshow Online 

Paguyuban Beasiswa 

Karya Salemba Empat 

IPB University

Baca Selengkapnya >

Konsep Agromaritim 4.0 di IPB University sudah mulai 

d i k e m b a n g k a n  s e b a g a i  r e s p o n s  t e r h a d a p 

pengembangan revolusi industri 4.0 dan aspek 

keberlanjutan. Konsep tersebut perlu disampaikan 

pada mahasiswa pascasarjana agar bisa membuka 

wawasan dan memberikan gambaran singkat untuk 

pengembangan riset lebih lanjut.  Forum Wacana IPB 

University menyelenggarakan diskusi ilmiah untuk 

membedah konsep, tantangan, implementasi Agro-

Maritim 4.0 dan dampaknya terhadap peningkatan 

produktivitas, efisiensi, daya saing dan kesejahteraan 

masyarakat, bersama pakar di bidangnya, (27/03). 

Kenali Lebih Jauh 

Konsep Agromaritim 4.0 

IPB University dalam 

Mewujudkan Kedaulatan 

Pangan

https://ipb.ac.id/news/index/2021/03/roadshow-online-paguyuban-beasiswa-karya-salemba-empat-ipb-university/5f5a4dca0546df3b750689a16e0e283e
https://ipb.ac.id/news/index/2021/03/kenali-lebih-jauh-konsep-agromaritim-4-0-ipb-university-dalam-mewujudkan-kedaulatan-pangan/b269a7bf16ba6908793e2966e7d8d06f
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Diskusi terkait dengan kebijakan pangan selalu 

menimbulkan perdebatan panjang, khususnya mengenai 

urgensi swasembada pangan di Indonesia. Isu terkait 

swasembada daging masih terus bergulir baik terkait 

dengan daging sapi maupun unggas. Namun demikian, 

daging unggas terutama ayam negeri sudah mengalami 

surplus. Masalahnya, daging unggas rentan mengalami 

oversupply sehingga pengelolaannya agak sulit.  

Menanggapi hal tersebut, dibutuhkan suatu kajian 

mendalam untuk membahas pengendalian oversupply 

perunggasan. 

Prof Muladno Ungkapkan 

Penerapan 

Sekolah Peternakan Rakyat 

Untuk Atasi Oversupply 

Perunggasan

Baca Selengkapnya >

Tim Iklim hasil kerjasama antara IPB University dengan 

Pemerintah Daerah Kabupaten Subang mendapat 

statement of satisfactory performance dari Asia Pacific 

Network for Global Change Research pada bulan Maret 

2021. Tim riset yang dikepalai oleh Dr Perdinan ini telah 

memulai programnya sejak tahun 2018. “Sebelumnya 

kegiatan aksi ini juga merupakan kelanjutan dari 

kegiatan yang didukung oleh Indonesia Climate 

Change Trust Fund (ICCTF) tahun 2016 dan 2017 dalam 

rangka integrasi aksi adaptasi pada kebijakan daerah,” 

ujar Dr Perdinan. 

Bantu Petani Subang, 

Dosen IPB University 

Bersama Tim Iklim Raih 

Apresiasi dari Lembaga 

Asia Pasifik

https://ipb.ac.id/news/index/2021/03/prof-muladno-ungkapkan-penerapan-sekolah-peternakan-rakyat-untuk-atasi-oversupply-perunggasan/7bbcd849a64b0ca4612c68fc324054f8
https://ipb.ac.id/news/index/2021/03/bantu-petani-subang-dosen-ipb-university-bersama-tim-iklim-raih-apresiasi-dari-lembaga-asia-pasifik/b1cc7571d9a8b4dc89d1ba47d485cd02
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“Jika kita tidak memulai pembangunan dari data, maka 

pembangunan tidak akan efektif. Sebaik apapun 

pembangunan, jika tidak didukung dengan data yang baik 

dan presisi maka pembangunan tidak akan baik,” ungkap 

Dr Sofyan Sjaf dalam Musyawarah Perencanaan 

Pembangunan (Musrenbang) 2022 untuk penyusunan 

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) 2022, (25/3) 

di Subang. Acara ini diselenggarakan oleh Badan 

P e r e n c a n a a n  P e m b a n g u n a n  P e n e l i t i a n  d a n 

Pengembangan Daerah (BP4D).Wakil Kepala Lembaga 

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) IPB 

University bidang Pengabdian Kepada Masyarakat 

tersebut menjadi pembicara dalam Musrenbang tersebut 

dan membawakan materi “Data Desa Presisi Solusi 

Pembangunan Desa yang Akurat”.  

LPPM IPB University Siap 

Bangun Data Desa Presisi 

Kabupaten Subang

Baca Selengkapnya >

Kementerian Digital dan Komunikasi Visual Badan 

Ekesekutif Mahasiswa Keluara Mahasiswa (BEM KM) 

IPB University mengadakan Visual Creator Community 

(Victory), 27/3. Kegiatan Victory merupakan rangkaian 

kegiatan berbentuk pelatihan yang memiliki focus pada 

bidang desain grafis, videografi, dan fotografi. Salah 

satu rangkaian kegiatannya adalah Kelas Pros Victory 

dengan mengundang Kevin Anggara dan R Haryanto. 

Dalam kesempatan ini, Kevin Anggara menyampaikan 

materi terkait content creator vs Pandemic COVID-19. 

Sementara, R Haryanto turut menyampaikan 

pengalamannya tentang fotografi. Melalui kegiatan 

V ic tory  in i ,  d iharapkan para  peserta  dapat 

mengimplementasikan ilmu di bidang digital dengan 

baik dalam menunjang aktivitas kegiatan seperti 

perlombaan ataupun digunakan dalam kehidupan 

sehari-hari. 

BEM KM IPB University 

Gelar Victory Bagi 

Mahasiswa

https://ipb.ac.id/news/index/2021/03/lppm-ipb-university-siap-bangun-data-desa-presisi-kabupaten-subang/732077bdb6d8562a63b065b5ac34fd87
https://ipb.ac.id/news/index/2021/03/bem-km-ipb-university-gelar-victory-bagi-mahasiswa/1ade418bab44942ec00e352397f8a917

